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Прошла је година од како је ‘’Политикологија религије’’ почела да се штампа
у фебруару 2007. Ево улазимо у другу годину. Сада се пред читаоцима налази
први број за 2008. Из садржаја права два броја види се да је часопис постигао
свој први циљ. Постао је први научни часопис у читавом свету посвећен
политикологији религије. Али да би био светски потребно је да то буде и по
својим темама које обрађује и по ауторима који у часопису објављују. Редакција
то не може да процењује. Да ли смо то постигли нека процене читаоци? У прва
два броја смо обрађивали теме које покривају скоро све велике светске религије.
А аутори су нам, по географском пореклу, из Јапана, Аустралије, Сри Ланке,
Бугарске, Србије, Македоније, Словачке, Белорусије, Енглеске и САД.
У овом броју географско порекло аутора смо обогатили истраживачима
из Индије, Пакистана, Турске, Либана, Либије и Аустрије. Како се види присутна
је скоро цела планета и скоро све велике религије и расе. Трудићемо се да
још више обогатимо листу наших сарадника. Наш пројекат је замиишљен као
мултирелигијски и мултикултурни ради ширења толеранције и разумевања
међу припадницима различитих вера и у циљу изградње светског мира. Али не
на штету истине.
‘’Политикологија религије’’ мора да оправда чињеницу што је почела
прва, јер то што је прва, не значи да ће бити и најбоља. Али обећавамо да ћемо
се трудити. Часопис је доживео значајну научну и ширу светску промоцију.
Када на www.google.com упишете: political science of religion; politologie des
religions; politologia della religione; religionspolitiologie добићете одмах на правој
страници информације о нашем часопису. Часопис има и свој вебсајт: www.
politicsandreligionjournal.com. У међувремену обогатили смо и нашу редакцију.
Публикација који се бави међународним темама мора да има чланове уређивачког одбора из разних земаља. Посебно нам је драго да су чланови наше
редакције постали професор емеритус из Велике Британије Џон Рекс, др Абе
Ата са Аустралијског римокатоличког универзитета из Мелбурна, Аустралија, др
Шантикумар Хетиарачи из Центра „Свети Филип“ из Велике Британије, др Марија
Серафимова са Југозападаног универзитета Бугарска и др Зоран Матевски са
универзитета Свети Кирил и Методиј у Скопљу.
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